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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 04.11.2016 2 

Ao quarto dia do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 10h30min, no auditório 3 

localizado no piso térreo do prédio situado à rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, 4 

município de Osasco, realizou-se Reunião Ordinária da Congregação da EPPEN, campus 5 

Osasco da UNIFESP sob a presidência da Diretora Acadêmica, Profa. Dra. Luciana Massaro 6 

Onusic. Compareceram: o Vice-Diretor Acadêmico, Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa; a  7 

chefe do Departamento de Ciências Contábeis, Profa. Dra. Nena Geruza Cei; os 8 

coordenadores de cursos de graduação, professores: Dr. Fábio Alexandre dos Santos, de 9 

Ciências Econômicas; Dra. Karen Fernandez Costa, de Relações Internacionais; Dr. Luis 10 

Hernan Contreras Pinochet, de Administração; Ms. Luiz Augusto Finger França Maluf, de 11 

Ciências Atuariais e Dra. Marina Mityio Yamamoto, de Ciências Contábeis.  Ainda, os 12 

representantes: do NAE, a Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza; e dos docentes, os professores: 13 

Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Dr. Fábio Luis dos Santos e Dra. Nildes Pitombo 14 

Leite. A Sra. Maria Rosa Carnicelli Kushnir representou os servidores TAE.  Na condição de 15 

ouvinte e sem direito a voto, o Prof. Dr. Flavio Tayra também participou da reunião 16 

representando o coordenador do programa de mestrado em Economia e Desenvolvimento, 17 

Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto, que não pôde comparecer. Às 11h05min, respeitada a 18 

primeira meia hora de tolerância e verificado o quórum mínimo,  a Profa. Luciana deu início  19 

à sessão e, conferindo a ocupação dos assentos de forma a organizar os participantes que 20 

teriam direito a voto, reconfirmou que a Portaria de nomeação da chefia do Departamento de 21 

Ciências Contábeis ainda não havia sido publicada, então,  sugeriu que as professoras  22 

Marina Mitiyo Yamamoto e Nena Geruza Cei acordassem a respeito da representação do 23 

curso,  visto que,  efetivamente,  a primeira já representava o curso e a segunda ainda não 24 

podia votar pelo Departamento de Ciências Contábeis. Todos os presentes foram anunciados 25 

e a participação do representante do coordenador do programa de mestrado acadêmico em 26 

Economia e Desenvolvimento, foi explicada alegando que intuito era   se familiarizar  com os 27 

trabalhos, foi citada.  Justificaram ausência: o Prof. Douglas Mendosa, por participação em 28 

evento científico: a Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz, por estar em reunião do GT de 29 

Orçamento; o Prof. Murilo Leal Pereira Neto, por participação em banca na USP; o Sr. 30 

Edmur Machado Silva,  por motivos particulares;  Sr. Antonio Bispo de Almeida Neto, por 31 

estar na Reitoria; a Profa. Claudia Moraes Souza, por consulta médica previamente 32 

agendada; a Profa. Claudia Tessari e o Prof. Marcelo Soares Carvalho, chefes do 33 

Departamento de Economia, ambos por terem compromissos no mesmo horário; o Prof. 34 

Ricardo Luiz Pereira Bueno por estar em uma mesa no II CGPOP, assim como a Profa. 35 

Gabriela de Brelàz, que coordenava o mesmo Congresso. O Prof. Fábio Luis Barbosa dos 36 

Santos, por sua vez, antecipou que chegaria um pouco atrasado. Então, a presidente tratou do 37 

EXPEDIENTE, submetendo à apreciação dos membros o documento referente à sessão 38 

ordinária anterior, que era simultaneamente projetado. Não havendo sugestões ou qualquer 39 

observação, a ata do dia 07 de outubro de 2016 foi unanimemente aprovada. Iniciou os 40 



                                                             

 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 
Campus Osasco 

 

                  ATA/CONG/04/11/2016/Ord. 

 

     _____________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Angélica, 100 - 06110-295 -  Osasco - SP  

INFORMES anunciando que a Diretora Administrativa tinha sido chamada com urgência 41 

em São Paulo para reunião do Grupo de Trabalho sobre Orçamento e, portanto, não haveria 42 

Informes da Diretoria Administrativa. No entanto, a presidente adiantou que as notícias a 43 

serem recebidas poderiam ser boas, visto que o início de novembro era o período previsto 44 

para recebimento da última leva de recursos e, com sorte e como resultado de muito esforço, 45 

Osasco conseguiria encerrar o ano, dependendo dos valores rateados para cada campus.  46 

Como Informe da Diretoria Acadêmica a professora apenas comentou que havia recebido 47 

uma notícia por whats app sobre a ocupação dos campi de Guarulhos e Baixada Santista por 48 

estudantes, porém, não dispunha de informações concretas. O Prof. Fábio Luis pediu a 49 

palavra para dar os Informes da Adunifesp. Primeiramente, cumprimentando os presentes, 50 

aproveitou para se desculpar pelos ligeiros atrasos às sessões originalmente marcadas para as 51 

10h30min. Ele declarou não se atrasar para compromissos, porém, a agenda familiar 52 

coincidia ligeiramente com o calendário da Congregação e, por essa razão, ele vinha 53 

chegando, às vezes, com a sessão já iniciada. O informe propriamente dito se referia ao 54 

assunto que, segundo o professor, estava diretamente ligado ao tema das ocupações 55 

estudantis, já aventado pela presidente. Ele relatou que naquela semana tinham ocorrido 56 

assembleias tanto discentes como docentes para tratar dos ataques aos direitos trabalhistas 57 

dos servidores e discutir a face social do Estado brasileiro no que dizia respeito às medidas 58 

de congelamento dos gastos públicos por um período de 20 anos, o que impactaria 59 

consideravelmente todo o serviço público brasileiro. Ele informou ter havido uma assembleia 60 

em Osasco na véspera, durante a qual fora proposto um ato, agendado para as 18 horas da 61 

segunda-feira seguinte, dia 11 de novembro. Explicou que, apesar de não ser a melhor data 62 

do ponto de vista da dinâmica do campus, essa data estava sendo cogitada por outros setores 63 

(sindicatos e associações de várias categorias estavam organizando paralisações).Lamentou a 64 

baixa sensibilização da categoria docente para os efeitos daquela conjuntura que, em sua 65 

opinião, seriam sentidos em breve. Convidou os presentes a participarem e incentivou a 66 

conversa entre pares. Ressaltou que a ideia não era promover greve, mas o contrario disso, 67 

promover atividades e ações que estimulassem a reflexão por parte de todas as categorias. 68 

Ele anunciou a Assembleia Geral dos Professores, igualmente agendada para a segunda-feira 69 

seguinte, ao meio dia, no anfiteatro do subsolo da Rua Botucatu 740. Explicou que a agenda 70 

contava com assembleias locais e, posteriormente, aquela geral, no campus central, aberta 71 

aos docentes de todos os campi. Completou que também recebera comunicação a respeito da 72 

ocupação a ser promovida pelos estudantes do campus Osasco, acrescentando que uma 73 

unidade da Baixada Santista já tinha sido ocupada e que o campus Guarulhos, detentor do 74 

histórico de relações complicadas entre os diversos setores, já enfrentava uma situação mais 75 

crítica. Explanou que as noticiadas atitudes agressivas praticadas naquele local, 76 

possivelmente, seriam a razão da radicalização do movimento estudantil ali. Ele falou 77 

rapidamente que o conjunto de medidas tomadas pelo governo afetaria a todos e, 78 

sobremaneira, preocupava os estudantes daquele campus que oferece Licenciaturas. A 79 

reforma do ensino médio e o Programa Escola sem Partido eram as questões mais 80 

perturbadoras para os colegas da EFLCH. Completou que as ocupações não ocorriam apenas 81 

na Unifesp, visto que outras federais já enfrentavam aquele cenário e algumas até se 82 
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encontravam em greve. A Profa. Luciana, retomando a palavra, saudou a iniciativa de 83 

promover mais espaço para aquela discussão premente e melhor entendimento da situação e, 84 

assim, estimulou a participação de todos no encontro marcado para as 18 horas da segunda-85 

feira seguinte, solicitando que o convite fosse estendido. Ela também relembrou que naquela 86 

mesma semana o campus havia sediado o debate entre as chapas concorrentes aos cargos de 87 

reitor(a) e vice-reitor da Unifesp. Terminou dizendo que a consulta pública iria ocorrer nos 88 

dias 8, 9 e 10 de novembro, através de urna a ser instalada na sala 103, no período das 10h às 89 

21h. Agradeceu aqueles que se disponibilizaram a colaborar com o processo eleitoral se 90 

voluntariando para o trabalho de mesário.  Ela prosseguiu, iniciando a  ORDEM DO DIA    91 

e indagando se a servidora Rosa, por trabalhar na Biblioteca, estaria apta a falar do ponto   92 

(1) CAB  -  Comissão de Apoio à Biblioteca  -  A bibliotecária disse não ter recebido 93 

qualquer instrução ou manifestação a respeito do tema e, então, a presidente anunciou que a 94 

secretária iria encaminhar novamente às coordenações a solicitação de indicação de nomes 95 

para compor tal comissão. Ressaltou que apenas o curso de Ciências Econômicas havia se 96 

manifestado até então. A Profa. Karen justificou que o curso de Relações Internacionais não 97 

tinha se reunido a tempo de tratar daquele assunto que, garantiu, já estava pautado para o 98 

encontro que ocorreria em breve. A presidente destacou a importância da recomposição 99 

daquela comissão e pediu atenção das coordenações para que o ponto fosse adequadamente 100 

vencido impreterivelmente na reunião seguinte, em 02 de dezembro. E, assim, passou para               101 

(2) PME-PMO  -  Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de 102 

Educação  -  Com a palavra, o Prof. Julio explicou que o Secretário Interino de Educação 103 

havia solicitado a indicação de dois representantes da Unifesp para comporem aquela 104 

comissão que, de acordo com a legislação do município, deveria contar com a participação 105 

das universidades locais. A comunicação enviada à comunidade acadêmica havia suscitado 106 

duas inscrições e assim, havendo a necessidade de os conselheiros apontarem a posição de 107 

titular e suplente. No entanto, o Prof. Bueno, um dos interessados, havia retirado sua 108 

candidatura e, dessa forma, a palavra foi concedida ao Sr. Carlos Eduardo, servidor lotado no 109 

NAE, para sua apresentação. Cumprimentando a todos, o pedagogo falou brevemente de sua 110 

atuação no campus Osasco. Discorreu sobre o seu interesse em compor aquela comissão a 111 

partir de sua experiência curta, porém muito construtiva, na Secretaria de Educação de 112 

Guarulhos. Ele ressaltou o trabalho realizado junto à gestão de políticas para a Educação de 113 

Jovens e Adultos (EJA) e também a sorte de ter participado das etapas finais da elaboração 114 

do Plano Municipal de Educação de Guarulhos. Sublinhou que o documento a ser avaliado e 115 

monitorado pela comissão, muito mais do que um desdobramento do Plano Nacional de 116 

Educação, era uma conquista dos municípios. Acrescentou que aqueles documentos 117 

continham mecanismos importantes para as políticas educacionais dos próximos 10 anos, 118 

assim, justificando o seu interesse em participar. Terminou sua fala dizendo que, além de 119 

interessado, ele se julgava preparado para contribuir com os trabalhos a serem realizados pela 120 

comissão. Os conselheiros ficaram muito satisfeitos e bem impressionados com a 121 

apresentação, não havendo, portanto, qualquer dúvida ou objeção sobre aquela indicação. 122 

Consultados se alguém mais gostaria de se candidatar, não houve manifestações. O Prof. 123 

Julio, apresar das inúmeras atribuições que já abraçava, se voluntariou para ocupar a posição 124 
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de suplente, confiante de que o pedagogo seria um titular assíduo. A presidente perguntou se 125 

todos estavam de acordo e a decisão foi unânime, ficando: o Sr. Carlos Eduardo Sampaio 126 

Burgos Dias (titular) e o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa (suplente), indicados 127 

como representantes do campus Osasco da Unifesp para compor a  Comissão de 128 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação da Secretaria da 129 

Educação da Prefeitura Municipal de Osasco. Então, prosseguiu os trabalhos tratando:   130 

(3)  ESTÁGIOS  -  Ela explicou a necessidade de aprovação daqueles contratos de convênio 131 

com empresas que oferecem estágio. Relembrou que aquela era uma atribuição da ProGrad, 132 

mas, recentemente tinha sido redirecionada aos campi. Explanou que as graduações 133 

oferecidas no campus Osasco tinham a peculiaridade de implicar em maior número de 134 

atividades de estágio e acrescentou que a Procuradoria Federal havia apontado a necessidade 135 

de homologação por parte da Congregação, além da aprovação da Diretoria Acadêmica. Ela e 136 

o vice-diretor informaram também que tomavam o cuidado de averiguar a idoneidade das 137 

empresas antes de, por força dos prazos, aprovarem Ad Referendum. Acrescentaram que, 138 

apesar de não ser infalível, esse procedimento era o que estava ao alcance de ser feito e, 139 

comemoraram que haveria uma reunião para esclarecimentos sobre a descentralização e 140 

fluxos de estágio, da qual o vice-diretor e o setor de estágio da secretaria participariam na 141 

semana subsequente. E, assim, após consulta aos membros, os convênios com as empresas:  142 

▪ SAEE – Serviços de Apoio Empresa Escola Ltda – ME  e  ▪ Votorantim Metais Zinco 143 

S/A, foram aprovados por unanimidade.  A Profa. Nildes solicitou a palavra para 144 

testemunhar que tinha tido uma experiência com a Votorantim e louvou o acompanhamento 145 

dos estágios feitos “como devem ser feitos”, julgando o programa da empresa como modelo 146 

a ser seguido e subsidiando a decisão de assinatura Ad Referendum após verificação.. 147 

Vencido mais esse item, a presidente indagou se, na ausência da Diretora Administrativa, 148 

alguém se prontificaria a falar sobre o ponto seguinte, perguntando se a fiscal do contrato 149 

com o Restaurante Universitário, Sra. Alessandra Ramada, se juntaria ao grupo. Porém, a 150 

Profa. Ismara, representante do NAE, setor de lotação da servidora, explicou que Alessandra 151 

não se sentira bem e tinha saído do campus em busca de um posto  de  pronto atendimento.  152 

(4) SERVIÇOS DO  RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO  DURANTE  AS  FÉRIAS    - 153 

Proposta de Calendário de Funcionamento  -  A presidente explicou que não sabia 154 

exatamente qual a proposta de calendário que seria apresentada, porém, adiantou que a 155 

questão a ser tratada era similar à já debatida anteriormente por ocasião dos períodos de 156 

férias. Esclareceu que o restaurante não poderia ser mantido com funcionamento similar ao 157 

do período letivo e, por essa razão, no passado já se havia  buscado soluções paliativa como 158 

atendimento restrito a certo número de refeições diárias, manutenção apenas do serviço de 159 

cantina ou oferecimento de comida congelada, opções não muito bem recebidas pelos 160 

usuários. Todos concordaram que a interrupção total dos serviços não era uma boa 161 

alternativa, porém, constatava-se menos que o número de estudantes que necessitavam dos 162 

serviços do RU durante as férias de final de ano era inferior ao meio do ano. Também foi 163 

consenso a necessidade de se conhecer os prazos, visto que a data de início das aulas 164 

influenciaria qualquer avaliação. O Prof. Julio explicou a necessidade de aquela decisão ser 165 

tomada pelo colegiado do campus, acrescentou que a alimentação estudantil era um dos 166 
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pontos mais sensíveis da universidade e que era preciso estar de posse de todas as 167 

informações, como números e prazos. Assim, ficou combinado que o assunto seria retomado 168 

na reunião de dezembro e, havendo necessidade de resolução anterior a data da Congregação, 169 

uma sessão extraordinária poderia ser agendada. A presidente, então,  ao ponto seguinte:    170 

(5) DISPONIBILIZAÇÂO DE RECURSOS DO LABORATÓRIO MQUANT  -  A 171 

Profa. Luciana informou que o ponto havia sido solicitado pelo Prof. Mauri que não se 172 

encontrava presente. Esclareceu que havia acatado o pedido de inclusão de pauta e, ainda, 173 

tentado conversar com o professor, porém, sem sucesso. Assim não havendo ninguém para 174 

representa-lo e desconhecendo-se o conteúdo a ser apresentado, o item foi considerado 175 

prejudicado. A presidente encerrou os trabalhos às 11h45min. Agradeceu a presença de todos 176 

e desejou bom final de semana. Eu, Maristela Bencici Feldman lavrei esta ata. 177 

Osasco, 04 de novembro de 2016. 178 

___________________________________________ 179 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 180 

___________________________________________ 181 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa 182 

___________________________________________ 183 

Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho 184 

___________________________________________ 185 

Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos 186 

___________________________________________ 187 

Prof. Dr. Fábio Luis dos Santos 188 

___________________________________________ 189 
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Prof. Dr. Flávio Tayra 190 

___________________________________________ 191 

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza 192 

___________________________________________ 193 

Prof. Ms. Luiz Augusto Finger França Maluf 194 

___________________________________________ 195 

Profa. Dra. Karen Fernandez Costa 196 

___________________________________________ 197 

Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto 198 

___________________________________________ 199 

Sra. Maria Rosa Carnicelli Kushnir 200 

___________________________________________ 201 

Profa. Dra. Nena Geruza Cei 202 

___________________________________________ 203 

Profa. Dra. Nildes Pitombo Leite 204 

___________________________________________ 205 

Maristela Bencici Feldman 206 


